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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt rii analizei ocupa ionale pentru aria
ocupa ional PERSONAL DE PAZ !I ORDINE PUBLIC grup de baz 5169 din COR
Ocupa iile avute în vedere în stabilirea ariei ocupa ionale sunt:
Agent poli ie comunitar
Conform descrierii grupei de baz 5169 din COR personalul de paza si ordine publica care nu se
reg se-te in grupele de baza anterioare din grupa minora 516, îndepline-te sarcini care vizeaz , in
principal, patrularea in cl diri si incinte pentru a preveni intrarea ilegal în aceste locuri, furturile,
actele de violen -i, la nevoie, recurg la for pentru a preveni asemenea acte -i pentru a intimida pe
eventualii agresori.
Ocupa ia agentul de poli ie comunitar a fost introdus în COR cu codul 516915 conform Ordinului
ministrului muncii, familiei si echita ii sociale nr. 170 din 2008.
Agentul de poli ie comunitar este func ionar public care î-i desf -oar activitatea în cadrul Poli iei
Comunitare. Aceasta institu ie este constituit -i func ioneaz potrivit prevederilor Legii privind
înfiin area, organizarea si func ionarea Politiei Comunitare -i ale Regulamentului - Cadru de
organizare si func ionare a Politiei Comunitare. Agentul de poli ie comunitar este înarmat, poart
uniforma în timpul serviciului -i exercit atribu iile specifice stabilite prin lege. În acest scop este
investit cu exerci iul autorit ii publice pe timpul -i în leg tura cu îndeplinirea atribu iilor de
serviciu, în limitele stabilite prin lege. Autoritatea func iei nu poate fi exercitat în interes personal.
Agentul de poli ie comunitara î-i desf -oar activitatea profesionala în interesul comunit ii locale,
pentru asigurarea ordinii -i lini-tii publice, pazei -i protec iei obiectivelor de interes public local -i
privat de pe raza de competen ac ioneaz în sprijinul institu iilor statului si execut orice alte
activit i date în competen a exclusiv pe baza si în executarea legii cu respectarea impar ialit ii,
nediscrimin rii, propor ionalit ii si gradualit ii.
Agentul de poli ie comunitar este obligat s respecte drepturile -i libert ile fundamentale ale
omului, Constitu ia si legile rii, jur mântul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor
interne si sa îndeplineasc dispozi iile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa
profesionala. Agentul de politie comunitara r spunde, in condi iile legii pentru modul în care î-i
exercit atribu iile de serviciu.
.
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Lista unit)"ilor de competen")
Unit)"i de competen") cheie
Titlul unit)"ii 1: Comunicare în limba român
Titlul unit)"ii 2: Competen a de a înv a
Titlul unit)"ii 3: Competen e sociale -i civice
Titlul unit)"ii 4: Comunicare în limbi str ine
Titlul unit)"ii 5: Competen e de baz în matematic , -tiin , tehnologie
Titlul unit)"ii 6: Competen e informatice
Titlul unit)"ii 7: Competen e antreprenoriale
Titlul unit)"ii 8: Competen a de exprimare cultural
Unit)"i de competen") generale
Titlul unit)"ii 1: Aplicarea normelor de s n tate -i securitate în munc
Titlul unit)"ii 2: Aplicarea normelor de protec ia mediului
Titlul unit)"ii 3: Men inerea unor rela ii de munc eficace
Unit)"i de competen") specifice
Titlul unit)"ii 1: Identificarea situa iilor care necesit interven ie
Titlul unit)"ii 2: Gestionarea incidentelor de ordine public
Titlul unit)"ii 3: Asigurarea protec iei personale -i a reprezentan ilor
prim riei
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1. APLICAREA NORMELOR DE S N TATE ?I SECURITATE
ÎN MUNC

Nivelul de
responsabilitate #i
autonomie

(Unitate de competen") general))

2

Elemente de
competen")
1. Identific riscurile
specifice activit ii

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit)"ii descrise de
elementul de competen")
1.1. Riscurile specifice activit ii sunt
identificate în corela ie cu situa iile cu
poten ial de risc
1.2. Riscurile specifice activit ii sunt
identificate având în vedere toate
aspectele relevante pentru securitatea
obiectivului

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit)"ii descris) de
elementul de competen")
Identificarea riscurilor specifice
activit ii se face cu aten ie,
promptitudine -i
responsabilitate

1.3.Riscurile specifice activit ii sunt
identificate prin analizarea
mijloacelor de semnalizare -i
avertizare existente
1.4. Riscurile specifice activit ii sunt
raportate persoanelor abilitate

2. Aplic normele de
s n tate -i securitate în
munc

2.1. Normele de s n tate -i securitate
în munc sunt aplicate în func ie cu
particularit ile obiectivului -i de tipul
accidentului
2.2. Normele de s n tate -i securitate
în munc sunt aplicate pe tot timpul
serviciului pentru asigurarea
securit ii obiectivului

3.Respect procedurile
de urgen

3.1. Procedurile de urgen -i
evacuare sunt respectate având în
vedere toate cerin ele de
implementare a acestora
corespunz tor situa iei concrete

Aplicarea normelor de
securitate -i s n tate în munc
se face cu operativitate,
promptitudine -i eficien
maxim , folosind echipamentul
de protec ie conform
procedurilor stabilite

Respectarea procedurile de
urgen -i evacuare se face cu
aten ie, luciditate -i st pânire de
sine

3.2. Procedurile de urgen -i
evacuare sunt respectate evitându-se
agravarea situa iei deja create
3.3. Procedurile de urgen -i
evacuare sunt respectate f r
accidentarea altor persoane
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3.4.Procedurile de urgen -i evacuare
sunt respectate conform planului de
evacuare

Contexte:
La locul de munc agen ii sunt supu-i riscurilor de îmboln vire -i accidente.
Aplicarea normelor de securitate -i s n tate în munc se face în medii -i situa ii foarte variate în
condi ii de stres -i incertitudine -i grad ridicat pericol.
Gama de variabile:
Riscuri specifice activit ii: violen a verbal - insulte, amenin ri, violen a fizic - lovituri, r niri,
discriminare - privind culoarea pielii, originea etnic , sexul, religia sau orientarea sexual ,
mânuirea armelor, înc rc tura fizic -mutarea de la un loc de munc la altul, munca în ture -i
noaptea, la sfâr-it de s pt mân , în zilele de s rb tori, pozi ia de munc - în picioare, -ezând pe
scaun etc.
Riscuri privind securitatea muncii: c dere, alunecare, împiedicare, coliziune, lovire sau strivire,
accidente rutiere, electrocutare etc.
Riscuri privind mediul de munc : fizice - zgomotul, nivele necorespunz toare de ventila ie,
umiditate -i temperatur , biologice, chimice etc.
Particularit ile locului de munc : condi ii meteorologice schimb toare, trafic aglomerat,
str zi greu accesibile etc.
Echipamente pentru prevenirea -i stingerea incendiilor: hidran i, sting toarea, l zi cu nisip,
cazmale -i g le i, pompe, extinctoare chimice sau cu z pad carbonic etc.
Echipamentul de protec ie: halat, ochelari -i m nu-i de protec ie, masc de praf, antifoane, etc.
Persoane abilitate: -ef ierarhic, coordonatori SSM -i responsabili situa ii de urgen -i de mediu,
medici, pompieri, salvatori, la locul de munc , etc.
Servicii abilitate: servicii de ambulan , pompieri, securitate civil , etc.
Modalit i de interven ie: îndep rtarea persoanelor din zona periculoas , degajarea frontului pentru
eliberarea accidenta ilor, anun area operativ a persoanelor abilitate, etc.
Prevederi legale:
- Norme medodologice privind ap rarea împotriva incendiilor;
- Norme metodologice de aplicarea a legii securit ii -i s n t ii în munc .
Situa ii de urgen : incendii, cutremure, inunda ii, explozii, alunec ri de p mânt, etc.
Accidente posibile: intoxica ii respiratorii, traum sonor , v t m ri ale membrelor, intoxic ri
cauzate de produsele chimice folosite, electrocutare, etc.
Cuno#tin"e:
Factori de risc specifici domeniului de activitate
Mijloace de avertizare -i semnifica ia simbolurilor utilizate
Tipuri de servicii de executat -i riscurile presupuse de acestea
Componen a echipamentului individual de protec ie a muncii -i modul de utilizare a acestuia
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Norme specifice de protec ie -i securitate în munc -i PSI
Tipuri de accidente posibile -i modalit i de interven ie
Persoane -i servicii abilitate s intervin în caz de accident la locul de munc
Situa iile de urgen
M suri de interven ie
Amplasarea punctelor pentru paz -i stingere a incendiilor
M suri de prim ajutor.
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2.APLICAREA NORMELOR DE PROTEC IA MEDIULUI
(Unitate de competenta generala)

Nivelul de
responsabilitate #i
autonomie
2

Elemente de
competen")

1.Identific problemele
de mediu

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit)"ii descrise de
elementul de competen")
1.1.Problemele de mediu specifice
obiectivului sunt identificate în
func ie de factorii de mediu
1.2. Problemele de mediu specifice
obiectivului sunt identificate în
corela ie cu factorii de risc

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit)"ii descris) de
elementul de competen")
Identificarea problemelor de
mediu se realizeaz cu
promptitudine -i aten ie, adaptat
fiec rei situa ii specifice

1.3. Problemele de mediu specifice
obiectivului sunt identificate prin
metode specifice
2.Ac ioneaz pentru
diminuarea riscurilor de
mediu

2.1.Ac iunea pentru diminuarea
Ac ionarea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se realizeaz în riscurilor de mediu se face
conformitate cu legisla ia în vigoare responsabilitate -i operativitate
-i cu procedurile de urgen
2.2. Ac iunea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se desf -oar
evitând agravarea situa iei deja
create
2.3. Ac iunea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se face adecvat
specificului activit ii de protec ie
fizic a persoanelor

3.Raporteaz pericolele
de poluare a mediului
identificate

3.1. Pericolele de poluare a
mediului identificate sunt raportate
cu toate detaliile relevante

Raportarea pericolelor de
poluare a mediului identificate
se face cu promptitudine -i
3.2.Pericolele de poluare a mediului responsabilitate
identificate sunt raportate dup
evaluare si luarea m surilor
necesare de evitare a acestora
3.3.Pericolele de poluare a mediului
sunt raportate persoanelor abilitate,
prin mijloace specifice, conform
reglement rilor
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Contexte:
Protec ia mediului se realizeaz în func ie de mediul -i loca iile în care î-i desf -oar activitatea,
de factorii de risc identifica i care ar putea influen a negativ mediul.
Gama de variabile:
Factori de mediu: apa, aerul, sol -i subsolul, habitatul natural, fiin ele vii, etc.;
Factori de risc: chimici-substan e toxice, corozive, inflamabile; mecanici-vibra ii excesive
echipamente, mi-c ri func ionale echipamente, deplas ri mijloace de produc ie sub efectul
gravita iei-alunec ri, rostogolire, r sturnare; termici; electrici; biologici; radia ii; gaze inflamabile
sau explosive etc.;
Metode specifice: observare direct , aten ionare din partea altor agen i/-efului ierarhic, sesiz ri
din partea cet enilor/poli iei etc.;
Riscuri de poluare: ap , aer, sol, degradare biodiversitate;
Factori de risc ai mediului: lucr ri ce implic expunerea la pulberi în aer, la aerosoli caustici sau
toxici etc.;
Poluan i: orice substan solid , lichid sau sub form gazoas /vapori sau energie-termic , fonic ,
vibra ii etc.-care modific mediu -i aduce daune organismelor vii -i bunurilor material;
Persoane abilitate: responsabilul de mediu, -eful ierarhic, reprezentantul beneficiarului;
Servicii de urgen : pompierii, ambulan a;
Mijloace specifice de raportare: telefon, sta ie radio, voce, etc.
Cuno#tin"e:
Reglement ri interne;
Proceduri stabilite;
Norme de protec ia mediului.
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3.MEN INEREA UNOR RELA II DE MUNC EFICACE
(Unitate de competen") general))

Nivelul de
responsabilitate #i
autonomie
2

Elemente de
competen")

1.Previne declan-area
conflictelor în cadrul
colectivului

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit)"ii descrise de
elementul de competen")

1.1.Declan-area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
coordonarea activit ii cu a celorlal i
colegi de munc
1.2.Declan-area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
între inerea unei atmosfere de
încredere/de lucru favorabile
îndeplinirii sarcinilor de serviciu

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit)"ii
descris) de elementul de
competen")
Prevenirea declan- rii
conflictelor în cadrul
colectivului se face cu
aten ie, discern mânt,
polite e -i hot râre

1.3.Declan-area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
utilizarea unui limbaj corespunz tor -i
asigurarea respectului reciproc între
colegi
1.4. Declan-area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
adaptarea la rela iile sociale -i la mediul
de munc
1.5. Declan-area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
respectarea rela iilor de munc
1.6. Declan-area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
respectarea cerin elor procedurale
stabilite
2.Colaboreaz cu
organele abilitate

2.1.Colaborarea cu organele abilitate se
realizeaz conform reglementarilor în
vigoare.
2.2.Colaborarea cu organele de abilitate
se realizeaz in func ie de cerin ele
situa iei concrete.

Colaborarea cu organele
abilitate se face cu
operativitate, profesionalism
-i discern mânt.

2.3.Colaborarea cu organele de abilitate
se realizeaz in limita atribu iilor
specifice ale fiec ruia.
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Contexte:
Men inerea unor rela ii de munc eficace se asigur sub coordonarea sefului ierarhic, cu o
autonomie relativ din partea agen ilor comunitari.
Colaborarea cu organele abilitate asigur sprijin reciproc pentru îndeplinirea atribu iilor de serviciu
Gama de variabile:
Rela ii de munc : cu colegii, cu reprezentan ii administra iei locale, cu reprezentan ii altor institu ii
abilitate – poli ia, poli ia de frontiera, pompierii, etc., cu publicul, etc.;
Cerin e procedurale stabilite: raportarea pe cale ierarhic , în-tiin area/sesizarea/informarea
organelor abilitate;
Organe abilitate: poli ia, jandarmeria, pompierii, poli ia de frontier , serviciile de ambulan , etc.
Cuno#tin"e:
Reglement ri interne;
Regulamentului de organizare -i func ionare;
Legisla ia specific în vigoare.
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1. IDENTIFICAREA SITUA IILOR CARE NECESIT
INTERVEN IE

Nivelul de
responsabilitate #i
autonomie
3

(Unitate de competen") specific))
Elemente de
competen")
1. Supravegheaz
zonele -i obiectivele
repartizate

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit)"ii descrise de
elementul de competen")
1.1. Zonele -i obiectivele repartizate
pentru supraveghere sunt stabilite prin
Planul de paz -i ordine public al
unit ii teritorial administrative -i prin
Hot rârile Consiliului Local.
1.2. Supravegherea zonelor -i
obiectivelor repartizate se realizeaz
utilizând echipamentele din dotare în
func ie de necesit ile de interven ie.

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit)"ii descris) de
elementul de competen")
Supravegherea zonelor -i
obiectivelor repartizate se
realizeaz identificând cu
promptitudine incidentele de
tulburare a ordinii si lini-tii
publice.

1.3. Zonele -i obiectivele repartizate
sunt supravegheate utilizând metode
si proceduri specifice.
2. P ze-te obiectivele
repartizate

2.1. Paza obiectivelor repartizate se
face conform Planului de paz -i ordine
public si a Planului de ordine -i paz
al fiec rui obiectiv.

P zirea obiectivelor repartizate
se face respectând

3.1. Legitimarea persoanelor suspecte
-i a celor care au înc lcat legea se face
conform procedurilor in vigoare.

Legitimarea persoanelor
suspecte -i a celor care au
înc lcat legea se face printr-o
decizie rapid , urmare a unei
aten ii distribuite -i
perspicacit ii de identificare.

consemnul general si particular
adaptat specificului fiec rui
2.2. Paza obiectivelor repartizate se
obiectiv in parte si rezolvând
face prin metode -i proceduri adecvate, operativ eventualele incidente.
în func ie de tipul obiectivului.
3. Legitimeaz
persoanele suspecte -i
pe cele care au înc lcat
legea

3.2. Datele ob inute prin legitimarea
persoanelor suspecte si a celor care au
înc lcat legea se înregistreaz in
Registrul Special.
3.3. Legitimarea persoanelor suspecte
-i a celor care au înc lcat legea asigura
identificarea corect a datelor din
documentele prezentate.

4. Depisteaz
persoanele care
migreaz ilegal

4.1. Depistarea persoanelor care
migreaz ilegal este asigurat prin
proceduri specifice tipurilor de

Depistarea migran ilor ilegali
se face ac ionând cu calm si
eficien .
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migran i ilegali si adecvat situa iilor
concrete.
4.2. Depistarea persoanelor care
migreaz ilegal se face în strâns
colaborare cu organele de ordine -i în
limita atribu iilor.
5. Depisteaz
persoanele disp rute si
cele care se sustrag
urm ririi sau
execut rii pedepselor

6. Verific respectarea
normelor privind
starea de salubritate -i
protec ie a mediului

5.1. Persoanele disp rute -i cele care se
sustrag urm ririi sau execut rii
pedepselor sunt depistate în urma
ajutorului solicitat de Poli ie.
5.2. Depistarea persoanelor disp rute -i
a celor care se sustrag urm ririi sau
execut rii pedepselor se face cu
maximum de operativitate din
momentul primirii apelului.

6.1. Verificarea respect rii normelor
privind starea de salubritate -i protec ie
a mediului se face cu ocazia intr rii în
serviciu -i din motive justificate.
6.2. Verificarea respect rii normelor
privind starea de salubritate -i protec ie
a mediului se face in conformitate cu
legisla ia de mediu -i normele elaborate
pe plan local.

7. Verific respectarea
normelor privind
comer ul stradal

7.1. Verificarea respect rii normelor
privind comer ul stradal se face potrivit
atribu iilor, cu ocazia intr rii în
serviciu precum -i din motive
justificate.

Depistarea persoanelor
disp rute -i a celor care se
sustrag urm ririi pedepselor se
face ac ionând cu vigilen ,
eficien -i colaborând cu
organele abilitate

Verificarea respect rii
normelor privind starea de
salubritate -i protec ie a
mediului se face cu
profesionalism si
responsabilitate.

Verificarea respect rii
normelor privind comer ul
stradal se face cu
profesionalism si
responsabilitate. .

7.2. Verificarea respect rii normelor
privind comer ul stradal se face in
conformitate cu legisla ia in vigoare.
8. Verific respectarea
normelor privind
sta ionarea vehiculelor
pe domeniul public

8.1. Verificarea respect rii normelor
privind sta ionarea vehiculelor pe
domeniul public se face in conformitate
cu legisla ia rutiera -i normele
elaborate pe plan local.
8.2. Verificarea respect rii normelor
privind sta ionarea vehiculelor pe
domeniul public se face potrivit
atribu iilor cu ocazia intr rii în serviciu
precum -i din motive justificate.

Verificarea respect rii
normelor privind sta ionarea
vehiculelor pe domeniul public
se face cu profesionalism si
responsabilitate în colaborare
cu reprezentan ii prim riei si ai
politiei rutiere.
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Contexte:
Expunere la temperaturi extreme
Expunere la noxe: murd rie, praf, fum, mirosuri
Expunere la intemperii: ploaie, vânt
Expunere la risc de agresiune
Lucru in echipa de 2 persoane
Gama de variabile:
Zonele de paz -i supraveghere: diverse zone stabilite prin Planul de Paz si Ordine Public al
unit ii teritorial-administrative care cuprind unit i de interes public si privat.
Cazuri de înc lcare a ordinii -i lini-tii publice: s vâr-irea în public de fapte, acte sau gesturi
împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, provocarea ori participarea efectiv la scandal,
tulburarea, f r drept, a lini-tii locuitorilor, refuzul unei persoane de a da rela ii pentru stabilirea
identit ii sale, de a se legitima cu actul de identitate, etc.
Tipuri de obiective p zite sau supravegheate: parc ri auto, parcuri. obiective administrative,
obiective social-culturale, unit i -colare, centre comerciale, centre de agrement, pie e, cimitire,
etc.
Metode -i proceduri specifice de paz si ordine: patrulare, pând , supraveghere
Echipamente din dotare: uniform , armament, c tu-e, baston cauciuc / tomf , sta ie emisierecep ie, spray iritant-lacrimogen, aparat electro-oc, moped inscrip ionat -i dotat, etc.
Con inut consemn general: norme de ac iune, reguli de ac iune, principii de ac iune, modalit i de
ac iune, privind asigurarea ordinii, lini-tii publice si paz obiectivelor din zon in situa ii
deosebite.
Caracteristici specifice obiectivului în care se execut paza sau zona de patrulare: puncte
vulnerabile, c i de acces, zone periculoase, sisteme de comunicare si alarm , etc.
Tipuri de migran i ilegali: apatrizi, trafican i, persoane f r viz , persoane care au interzis
p r sirea rii, etc.
Motive pentru ini ierea verific rii: la solicitarea Asocia iilor de Proprietari, la solicitarea
cet enilor, sesizare din oficiu.
Cazuri de nerespectare a normelor de protec ie a mediului: depozitarea necorespunz toare a
de-eurilor menajere si industriale, neigienizarea zonelor periferice, neîntre inerea malurilor
cursurilor de ap , distrugere arbori, distrugere peluze, distrugere vegeta ie, etc.
Cazuri de nerespectare a normelor de sta ionare a vehiculelor pe domeniul public: înc lcarea
codului rutier, înc lcarea drepturilor de parcare stabilite, blocarea traficului, parcarea pe trotuar
blocare acces parcaj, etc.
Cazuri de nerespectare a normelor privind comer ul stradal: lipsa autoriza iei de comer , lipsa
cerin elor de igien , schimbarea obiectului de activitate, lipsa documentelor de provenien , s.a.
Organe abilitate cu care colaboreaz : Poli ia Român , Poli ia de Frontier , Jandarmeria, Armata
Român , Direc ia de protec ie a copilului, Unit ile sanitare, etc.
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Cuno#tin"e:
Legisla ia privind înfiin area si organizarea Politiei Comunitare si Regulamentul cadru.
Norme si proceduri interne de organizare
Planul de paz -i ordine public
Hot rârile Consiliului Local
Legisla ia privind regimul armelor -i muni iilor
Statutul func ionarului public
Codul de conduit al func ionarilor publici
Drepturile -i libert ile omului
Legisla ia sanc ionarea faptelor de înc lcare a unor norme de convie uire social , a ordinii -i
lini-tii publice
Modul de utilizare al echipamentelor din dotare
Formule de adresare
Limbi str ine – engleza nivel minim
Proceduri de legitimare
Con inutul Registrului Special
Tehnici de auto-ap rare
Codul de circula ie rutier
Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economica a Marii
Negre in domeniul combaterii criminalit ii
Legisla ia privind interven ia de urgen în caz de dezastre
Legisla ia privind accidentele de mediu
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2. GESTIONAREA INCIDENTELOR DE ORDINE PUBLIC

Nivelul de
responsabilitate #i
autonomie

(Unitate de competen") specific))

Elemente de
competen")
1. Ac ioneaz pentru
salvarea persoanelor
în caz de accidente -i
catastrofe naturale

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit)"ii descrise de
elementul de competen")
1.1. Ac iunile de salvare a persoanelor
în caz de accidente -i catastrofe
naturale sunt realizate în func ie de
tipul acestor incidente.

3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit)"ii descris) de
elementul de competen")
Ac ionarea pentru salvarea
persoanelor se face cu calm si
eficienta, cu în elegerea rapid
a contextului situa iei.

1.2.Ac iunile de salvare a persoanelor
în caz de accidente -i catastrofe
naturale sunt realizate colaborând cu
diverse institu ii abilitate în limita
atribu iilor
1.3. Ac iunile de salvare a persoanelor
în caz de accidente -i catastrofe
naturale sunt realizate utilizând
echipamentul de interven ie necesar, în
func ie de situa ia concret -i tipul de
interven ie impus.
2. Particip la ac iuni
de înl turare a
efectelor unor
accidente -i catastrofe
naturale

2.1.Ac iunile de înl turare a efectelor
unor accidente -i catastrofe naturale
sunt organizate in colaborare cu
organele abilitate prin lege.
2.2. Ac iunile de înl turare a efectelor
unor accidente -i catastrofe naturale
sunt adaptate la condi iile de lucru -i
utilizând echipamentul de interven ie
necesar.

Participarea la ac iunile de
înl turare a efectelor unor
accidente -i catastrofe naturale
se face cu responsabilitate,
comunicând eficient cu cei
afecta i.

2.3. Ac iunile de înl turare a efectelor
unor accidente -i catastrofe naturale
sunt realizate prin masuri specifice de
interven ie, respectând legisla ia
specific .
3. Aplic m suri de
interven ie în cazul
depist rii persoanelor
suspecte si a celor
care migreaz ilegal

3.1. M surile de interven ie în cazul
depist rii persoanelor suspecte -i a
celor care migreaz ilegal sunt adecvate
situa iilor justificate -i specifice
tipurilor de suspec i.
3.2. M surile de interven ie în cazul
depist rii persoanelor suspecte -i a

Aplicarea m surilor de
interven ie în cazul depist rii
persoanelor suspecte -i a celor
care migreaz ilegal se face
ac ionând cu calm -i eficien ,
respectând drepturile -i
libert ile omului.
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celor care migreaz ilegal sunt aplicate
în strâns colaborare cu organele de
ordine -i în limita atribu iilor.
3.3. M surile de interven ie în cazul
depist rii persoanelor suspecte -i a
celor care migreaz ilegal sunt aplicate
utilizând, dup caz, echipamentul de
interven ie -i de ap rare necesar.
4. Aplic m suri de
combatere a
înc lc rii ordinii -i
lini-tii publice

4.1.M surile de combatere a înc lc rii Aplicarea m surilor de
ordinii -i lini-tii publice sunt aplicate la combatere a înc lc rii ordinii -i
timp, în func ie de situa ia specific .
lini-tii publice respect
drepturile -i libert ile omului.
4.2.M surile aplicate de combatere a
înc lc rii ordinii -i lini-tii publice se
încadreaz în limita atribu iilor.

5. Intervine în caz
conflicte -i agresiune
fizic

5.2. Interven iile în caz conflicte -i
agresiune fizic au loc la solicitarea
cet enilor -i prin autosesizare, cu
scopul aplan rii conflictelor.
5.3. Interven ia în caz conflicte -i
agresiune fizic se realizeaz utilizând
echipamentele din dotare conform
procedurilor -i in func ie de situa ia
specific .

6. Dirijeaz traficul
rutier pentru
asigurarea fluen ei

6.1. Traficul rutier este dirijat pentru
asigurarea fluen ei în situa iile
necesare, pe baza acordurilor încheiate
cu institu iile abilitate.
6.2. Dirijarea traficului rutier este
asigurat cu respectarea regulilor de
circula ie. rutier -i cu adaptarea la
condi iile impuse de lucr rile de
modernizare ale infrastructurii rutiere.

Interven ia în caz conflicte -i
agresiune fizic implic spirit
de observa ie -i decizii rapide
pentru aplicarea procedeelor
adaptate la context

Dirijarea traficului rutier se
face prin comunicare oral -i
folosind limbajul corpului,
conform cerin elor Codului
Rutier.

6.3. Dirijarea traficului rutier se face
utilizând echipamentele specifice
7. Aplic m suri de
asigurare a ordinii cu
ocazia manifest rilor
publice organizate la
nivel local

7.1. M surile de asigurare a ordinii cu
ocazia manifest rilor publice
organizate la nivel local sunt aplicate în
func ie de situa ia specific -i in limita
atribu iilor.
7.2. M surile de asigurare a ordinii cu
ocazia manifest rilor publice
organizate la nivel local sunt aplicate
în timp util, respectând regulile de
circula ie rutier si ordinul de serviciu.

Aplicarea m surilor de
asigurare a ordinii cu ocazia
manifest rilor publice
organizate la nivel local se face
reac ionând cu calm si
comunicând eficient scris -i
oral.
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7.3. M surile de asigurare a ordinii cu
ocazia manifest rilor publice
organizate la nivel local sunt aplicate
utilizând echipamentul din dotare .
8. Aplic m suri
pentru respectarea
normelor privind
starea de salubritate -i
protec ie a mediului

Aplicarea m surilor se face
8.1. M surile pentru respectarea
normelor privind starea de salubritate -i cu obiectivitate, calm -i
protec ie a mediului sunt aplicate în
fermitate.
timp util respectând procedurile
specifice.
8.2. M surile aplicate pentru
respectarea normelor privind starea de
salubritate -i protec ie a mediului sunt
justificate -i conform legii.
8.3. M surile pentru respectarea
normelor privind starea de salubritate -i
protec ie a mediului sunt aplicate în
func ie de pericolul creat.
8.4. M surile aplicate pentru
respectarea normelor privind starea de
salubritate -i protec ie a mediului
includ sanc ionarea contravenien ilor
conform Hot rârilor Consiliului Local.

9. Aplic m suri
pentru respectarea
normelor privind
comer ul stradal

9.1. M surile pentru respectarea
normelor privind comer ul stradal sunt
aplicate respectând procedurile
specifice si cerin ele legale.
9.3. M surile aplicate pentru
respectarea normelor privind comer ul
stradal includ sanc ionarea
contravenien ilor conform Hot rârilor
Consiliului Local.

10. Aplic m suri
pentru respectarea
normelor privind
sta ionarea
vehiculelor pe
domeniul public

10.1. M surile aplicate pentru
respectarea normelor privind
sta ionarea vehiculelor pe domeniul
public urm resc fluidizarea traficului -i
eliberarea spa iilor cu alte destina ii de
pe domeniul public.

Aplicarea m surilor pentru
respectarea normelor privind
comer ul stradal se face
cu obiectivitate, calm,
fermitate si corectitudine.

Aplicarea m surilor se face
cu obiectivitate, calm -i
fermitate.

10.2. M surile privind ridicarea
vehiculelor se aplica numai dup
confirmarea st rii de abandon pe
domeniul public.
10.3. Aplicarea m surilor pentru
respectarea normelor privind
sta ionarea vehiculelor pe domeniul
public respect procedurile specifice.
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Contexte:
Expunere la temperaturi extreme
Expunere la noxe: murd rie, praf, fum, mirosuri
Expunere la intemperii: ploaie, vânt
Expunere la risc de agresiune
Expunere la stres psihic
Necesit m suri de baz de auto-ap rare
Gama de variabile:
Accidente si catastrofe naturale: incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, inunda ii
cutremure, catastrofe, etc.
Efecte distructive ale accidentelor sau catastrofelor naturale: imobile inundate, alunec ri de teren,
imobile arse, imobile pr bu-ite, explozii, autovehicule avariate, persoane cu handicap,
persoane infestate, persoane r nite, persoane decedate, etc.
Organe abilitate cu care colaboreaz in caz de accidente si catastrofe naturale: Poli ia Român ,
Poli ia de Frontier , Jandarmeria, Armata Român , Direc ia de protec ie a copilului, Unit ile
sanitare, etc.
Echipament de interven ie: haine protec ie, barc , lopat , g leat , frânghie, vest antiglon , scut,
casc , vest salvare, extinctor, vehicule, etc.
Echipament din dotare: uniform , armament, c tu-e, baston cauciuc/tomf , sta ie emisie-recep ie,
spray iritant-lacrimogen, aparat electro-oc, etc.
M suri de interven ie aplicate in cazul accidentelor si catastrofelor naturale: acordare prim ajutor,
anun are institu ii specializate, înl turare curio-i, delimitare zona, conservare urme, etc.
M suri de interven ie aplicate în cazul migran ilor ilegali -i suspec ilor: legitimare, control
corporal sumar, imobilizare, înc tu-are, conducere la sediul Poli iei, Poli iei de Frontier , Poli iei
Rutiere, Jandarmeriei.
Situa ii de înc lcare a ordinii -i lini-tii publice: s vâr-irea în public de fapte, acte sau gesturi
împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, provocarea ori participarea efectiv la scandal,
tulburarea, f r drept, a lini-tii locuitorilor, refuzul unei persoane de a da rela ii pentru stabilirea
identit ii sale, de a se legitima cu actul de identitate, etc.
M suri de combatere a înc lc rii ordinii si lini-tii publice: supraveghere: avertizare, legitimare -i
înregistrarea datelor suspec ilor, auto-ap rare, controlul corporal sumar al suspec ilor
re inerea actelor de identitate ale suspec ilor, înc tu-area suspec ilor, înso irea suspec ilor la
Poli ie, imobilizarea agresorilor, confiscarea obiectelor periculoase, aplicarea de sanc iuni
contravenien ilor, etc.
Conflicte si agresiune fizic : furt, agresiune fizic , distrugere, tulburare posesie, ultraj contra
bunurilor moravuri, lovire -i alte violen e, viol, crim , v t mare corporal , înc lcarea, tâlh rie,
etc.
Modalit i de interven ie in caz de conflicte si agresiune fizic : avertizare, auto-ap rare,
imobilizarea agresorilor, controlul corporal sumar al suspec ilor, re inerea actelor de identitate ale
suspec ilor, înc tu-area suspec ilor, înso irea suspec ilor la Politie, confiscarea obiectelor
periculoase, etc.
Echipament dirijare trafic: uniform , fluier, sta ie emisie-recep ie, baston reflectorizant, vest
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reflectorizant , etc.
Situa ii în care este necesar dirijarea traficului: lucr ri de modernizare -i repara ii ale arterelor
rutiere, dezafectarea unor construc ii, fluidizarea circula iei în punctele aglomerate, etc.
Institu ii abilitate cu care se colaboreaz pentru asigurarea fluen ei traficului: Poli ia, Poli ia
Rutier , etc.
Manifest ri publice în care este necesar asigurarea ordinii: adun ri publice, mitinguri,
manifest ri cultural - artistice si sportive organizate la nivel local, etc.
M suri de asigurare a ordinii cu ocazia manifest rilor publice organizate la nivel local:
restric ionarea circula iei pietonale, delimitarea traseelor, marcarea drumurilor de acces,
furnizarea de informa ii cet enilor, constatarea contraven iilor, controlul corporal sumar al
suspec ilor, re inerea actelor de identitate ale suspec ilor, înc tu-area suspec ilor, înso irea
suspec ilor la Politie, imobilizarea agresorilor, confiscarea obiectelor periculoase, aplicarea de
sanc iuni contravenien ilor, etc.
M suri pentru respectarea normelor de protec ia mediului: colectarea de-eurilor, refacerea
vegeta iei, informarea organelor competente, sanc ionarea contravenien ilor, etc.
M suri pentru respectarea normelor privind comer ul stradal: informarea organelor competente,
sesizarea primarului, sanc ionarea contravenien ilor, etc.
M suri pentru respectarea normelor de sta ionare a vehiculelor pe domeniul public: ridicarea si
transferul vehiculelor de pe domeniul public, igienizarea spatiilor eliberate de pe domeniul public,
notificarea organelor abilitate privind înc lcarea legii, aplicarea de sanc iuni
Cazuri de aplicare a contraven iilor: tulburarea ordinii si lini-tii publice, fapte care afecteaz
climatul social, înc lcarea regulilor de comer stradal, înc lcarea regulilor de cur enie a
localit ilor, etc.
Documente specifice: procese verbale, rapoarte de constatare etc.
Organe abilitate cu care colaboreaz : Poli ia Român , Poli ia de Frontier , Jandarmeria, Armata
Român , Direc ia de protec ie a copilului, Unit ile sanitare, etc.
Cuno#tin"e:
Legisla ia privind înfiin area si organizarea Politiei Comunitare si Regulamentul cadru.
Hot rârile Consiliului Local
Legisla ia privind regimul armelor si muni iilor
Codul de conduit al func ionarilor publici
Statutul func ionarului public
Legisla ia rutiera
M suri specifice de interven ie
Drepturile -i libert ile omului
Legisla ia privind sanc ionarea faptelor de înc lcarea unor norme de convie uire social , a ordinii
-i lini-tii publice
Modul de utilizare al echipamentelor din dotare
Legisla ia privind regimul armelor si muni iilor
Formule de adresare
Codul de procedur penal
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Legisla ia privind interven ia de urgen în caz de dezastre
Legisla ia privind accidentele de mediu
Acordarea primului ajutor
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3: ASIGURAREA PROTEC IEI PERSONALE ?I A
REPREZENTAN ILOR PRIM RIEI

Nivelul de
responsabilitate #i
autonomie

(Unitate de competen") specific))

3

Elemente de
competen")
1. Î-i asigur inuta de
serviciu

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit)"ii descrise de
elementul de competen")
1.1. Ginuta de serviciu este asigurat
conform prevederilor legale pe tot
parcursul serviciului
1.2. Ginuta de serviciu este asigurat în
perfect stare pentru utilizare operativ
conform legii.

2. Asigur protec ia
personal in caz de
incident

2.1. Protec ia personal împotriva
agresiunii fizice se asigur utilizând
echipamentul de interven ie conform
legii -i instruc iunilor produc torului.

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit)"ii descris) de
elementul de competen")
Asigurarea unei inute de
serviciu corespunz toare se
face cu mândrie -i onoare
pentru c reprezint imaginea
serviciului public

Asigurarea protec iei personale
în caz de incident face cu
profesionalism si
responsabilitate.

2.2. Protec ia personal in caz de
accident sau catastrofe naturale se
asigura utilizând echipamentul de
interven ie conform situa iilor concrete
3. Înso e-te
reprezentan ii
prim riei în misiuni
de control -i de
aplicare a Hot rârilor
Consiliului Local

3.1. Reprezentan ii prim riei sunt
înso i i în misiuni de control -i de
aplicare a Hot rârilor Consiliului Local
în baza solicit rii primite -i în cazurile
stabilite prin legea de înfiin are.
3.2. Înso irea reprezentan ilor prim riei
în misiuni de control -i de aplicare a
Hot rârilor Consiliului Local este
asigurat adaptând comportamentul
propriu în func ie de tipul ac iunii.

Înso irea reprezentan ilor
prim riei se face cu aten ie,
vigilen -i responsabilitate, pe
principii de colaborare în
scopul men inerii ordinii
publice la locul desf -ur rii
ac iunii.

3.3. Înso irea reprezentan ilor prim riei
în misiuni de control -i de aplicare a
Hot rârilor Consiliului Local asigur
integritatea fizic a acestora pe întreaga
durat a ac iunii, utilizând dup caz
echipamentul de auto-ap rare

Sector: Administratie si Servicii Publice, SO Agent politie comunitara, ASP 12, Pag 21 din23

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Contexte:
Expunere la noxe: murd rie, praf, fum, mirosuri
Expunere la intemperii: ploaie, vânt
Expunere la risc de agresiune
Expunere la stres psihic
Lucru în echipa de 2 persoane
Gama de variabile:
Ginuta de serviciu : uniforma, legitima ia de serviciu si echipamentul de auto-ap rare
Echipament de auto-ap rare: armament, c tu-e, baston cauciuc / tomf , sta ie emisie-recep ie,
spray iritant-lacrimogen, aparat electro-oc, vest antiglon , scut, casc , etc.
Echipament de interven ie: haine protec ie, barc , lopat , g leat , frânghie, casc , vest salvare,
extinctor, vehicule, fluier, sta ie emisie-recep ie, baston reflectorizant, vest reflectorizant ,
moped inscrip ionat, etc.
Cazuri în care se asigur înso irea : la solicitarea reprezentan ilor prim riei, conform planului de
ac iuni, în condi iile stabilite prin lege
Ac iuni specifice care necesit înso irea: misiuni de control, punerea in execu ie a Hot rârilor
Consiliului Local, etc.
Modalit i de interven ie in caz de conflicte si agresiune fizic : avertizare, auto-ap rare,
imobilizarea agresorilor, controlul corporal sumar al suspec ilor, re inerea actelor de identitate ale
suspec ilor, înc tu-area suspec ilor, înso irea suspec ilor la Politie, confiscarea obiectelor
periculoase, etc.
Cuno#tin"e:
Legea privind înfiin area si organizarea Poli iei Comunitare si Regulamentul cadru.
Planul de paz -i ordine public
Hot rârile Consiliului Local
Legisla ia privind regimul armelor si muni iilor
Codul de conduit al func ionarilor publici
Legea pentru sanc ionarea faptelor de înc lcare a unor norme de convie uire social , a ordinii -i
lini-tii publice
Modul de utilizare al echipamentelor din dotare
Norme interne privind salubrizarea -i igienizarea
Legea administra iei publice locale
Codul de procedur civil
M suri specifice de interven ie
Drepturile -i libert ile omului
Formule de adresare
Codul de procedur penal
Acordarea primului ajutor
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Legisla ia privind interven ia de urgen în caz de dezastre
Legisla ia privind accidentele de mediu
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Titlul Calific rii: AGENT POLI IE COMUNITAR
Descriere:
Motiva ie: Calificarea de Agent poli ie comunitar este foarte solicitata pe pia a muncii având in
importan a atribu iilor stabilite prin lege Politiei Comunitare precum si num rul mare de posturi alocat
administra iei publice locale la nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucure*ti, ora*elor si
comunelor.
Condi ii de acces: In conformitate cu legea privind înfiin area, organizarea si func ionarea Politiei
Comunitare accesul in func ia publica de agent de politie comunitara se face din cadrul personalului
gardienilor publici sau a altor persoane care îndeplinesc condi iile stabilite prin Regulamentul- cadru
de organizare si func ionare care reglementeaz selec ionarea, preg tirea *i numirea poli i*tilor
comunitari. Selec ia se face prin concurs conform prevederilor legale prev zute pentru func ionarii
publici si condi iile specifice de ocupare a func iei publice pentru care se organizeaz concurs.
Candidatul trebuie sa aib studii medii si sa îndeplineasc condi iile grupei de baz 5169 din COR
pentru personalul de paz *i ordine publica. Dup prezentarea in vederea numirii celor admi*i la
concurs se organizeaz un curs de formare cu durata de 3 luni. Formarea profesionala are ca temei
cerin ele din standardul ocupa ional ce urmeaz a fi aprobat.
Rute de progres: La încheierea cursului de formare cu durata de 3 luni, finan at din bugetul prim riei
la care poli istul comunitar a fost numit in func ia publica se ob ine certificatul de absolvire care
dovede*te însu*irea cuno*tin elor, abilita ilor si atitudinilor necesare ocup rii postului.
Cerin e legislative specifice: Conform prevederilor legale prev zute func ionarii publici si condi iile
specifice de ocupare a func iei publice pentru selec ionarea poli i*tilor comunitari este necesara
întocmirea unui dosar care sa con in cazierul judiciar, actul de studii si certificatul medical care sa
ateste capacitatea psihologica si medicala de ocupare a postului.
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Titlul calific rii: AGENT POLI IE COMUNITAR
Codul calific rii:
Nivelul calific rii: 3
LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii :
Cod

Denumirea competen'ei

Nivel

Aplicarea normelor de s n tate *i securitate în munc

2

Aplicarea normelor de protec ia mediului

2

Men inerea unor rela ii de munc eficace

2

Identificarea situa iilor care necesit interven ie

3

Gestionarea incidentelor de ordine public

3

Asigurarea protec iei personale *i a reprezentan ilor
prim riei

3

Credite
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Competen'a: Aplicarea normelor de s n tate (i securitate în munc
Cod:
Nivel: 2
Credite:

Deprinderi

Cuno(tin'e

1.Identific riscurile de îmboln vire *i
accidente specifice activit ii cu
responsabilitate, în corela ie cu situa iile
cu poten ial de risc, conform
reglement rilor în vigoare

- Norme de s n tate *i securitate în munc

2.Aplic normele de s n tate *i securitate
în munc în medii *i situa ii variate, în
condi ii de stres *i incertitudine *i grad
ridicat pericol, cu promptitudine *i
eficien maxim , în func ie de
particularit ile obiectivului *i tipul
accidentului, conform procedurilor
stabilite
3.Respect procedurile de urgen *i
evacuare în condi ii de stres *i
incertitudine *i grad ridicat pericol, cu
luciditate *i st pânire de sine, evitându-se
agravarea situa iei deja create *i
accidentarea altor persoane, conform
planului de evacuare.

- Planul de evacuare
- Riscuri specifice activit ii de securitate
- Riscuri privind securitatea muncii
- Riscuri privind mediul de munc
- Situa ii cu poten ial de risc
- Aspecte relevante pentru securitatea obiectivului
- Mijloace de avertizare *i semnalizare
- Persoane abilitate în domeniul s n t ii *i
securit ii în munc
- Particularit ile obiectivului
- Tipuri de accidente
- Cerin e de implementare a procedurilor de urgen
*i evacuare
- Materiale sanitare specifice

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast: competen sunt urm toarele:
Deprinderi

Cuno(tin'e

Observarea candida ilor în îndeplinirea
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
proces *i/sau produs

test scris
întreb ri orale

Rapoarte de calitate asupra procesului *i/sau
produselor realizate de c tre candida i

• Portofoliu
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Competen'a: Aplicarea normelor de protec'ia mediului
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi

Cuno(tin'e

Identific cu aten ie si promptitudine
problemele de mediu in loca iile în care î*i
desf *oar activitatea, în func ie de factorii
de mediu *i de risc, prin mijloace specifice,
conform reglement rilor în vigoare

- Norme de protec ia mediului

Ac ioneaz pentru diminuarea riscurilor de
mediu cu responsabilitate *i operativitate,
în conformitate cu legisla ia în vigoare *i
procedurile de urgen

- Modalit i de identificare a problemelor de
mediu

Raporteaz factorii de risc identifica i care
ar putea influen a negativ mediul cu
promptitudine *i corectitudine, cu toate
detaliile relevante, conform reglement rilor
interne

- Proceduri de urgen specifice problemelor de
mediu

- Reglement ri interne
- Probleme de mediu cu impact negativ asupra
comunit ii

- Tipuri de ac iuni pentru diminuarea
problemelor de mediu

- Factorii de mediu *i de risc
- Riscuri de poluare *i poluan i
- Persoane abilitate privind protec ia mediului
- Mijloace specifice de raportare a pericolelor *i
problemelor de mediu.

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast: competen sunt urm toarele:
Deprinderi

Cuno(tin'e

Observarea candida ilor îndeplinind
cerin ele de la locul de munc

test scris
întreb ri orale

Simulare/demonstra ie structurat
Rapoarte de calitate asupra procesului
*i/sau produselor realizate de c tre
candida i
Portofoliu
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Competen'a: Men'inerea unor rela'ii de munc eficace
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi

Cuno(tin'e

- Tipuri de conflicte *i cauzele declan* rii
Previne declan*area conflictelor în cadrul
acestora
colectivului sub coordonarea sefului
ierarhic si cu o autonomie relativ , cu
- Regulamentul-cadru de organizare *i
aten ie, prin respectarea rela iilor de munc ,
func ionare al Politiei Comunitare
conform cerin elor procedurale stabilite
- Caracteristicile rela iilor de munc în
Colaboreaz cu organele de abilitate cu
domeniul serviciilor de securitate
operativitate, în func ie de cerin ele situa iei
- Cerin ele procedurale stabilite pentru
concrete, conform legisla iei în vigoare
prevenirea declan* rii conflictelor în cadrul
colectivului
- Prevederi legislative în vigoare privind
comportamentul *i inuta de serviciu
- Organe abilitate pentru realizarea colabor rii
profesionale pentru asigurarea ordinii *i lini*tii
publice
Metode de evaluare:.
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast: competen sunt urm toarele:
Deprinderi

Cuno(tin'e

Observarea candida ilor îndeplinind
cerin ele de la locul de munc

test scris
întreb ri orale

Simulare/demonstra ie structurat
Rapoarte de calitate asupra procesului
*i/sau produselor realizate de c tre
candida i

Portofoliu
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Competen'a: Identificarea situa'iilor care necesit interven'ie
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi

Cuno(tin'e

Asigura supravegherea zonelor si paza
obiectivelor repartizate prin Planul de paz *i
ordine public *i prin Hot rârile Consiliului
Local, în condi ii de expunere la agresiune,
temperaturi extreme *i la intemperii,
respectând consemnul general si particular
adaptat specificului fiec rui obiectiv in parte
*i rezolvând operativ eventualele incidente.

Reglement rile privind înfiin area *i
organizarea Politiei Comunitare *i
Regulamentul Cadru

Identific migran ii ilegali, persoanele
suspecte *i pe cele care se sustrag urm ririi
penale cu perspicacitate, aten ie distribuit *i
operativitate, lucrând în echipa de 2 persoane
*i colaborând cu organele abilitate

Planul de paz si ordine public

Verific cu aten ie *i profesionalism
respectarea normelor privind starea de
salubritate *i protec ie a mediului, comer ul
stradal *i sta ionarea vehiculelor pe domeniul
public în condi ii de expunere la noxe, în
colaborare cu reprezentan ii prim riei.

Norme si proceduri interne de organizare,
Hot rârile Consiliului Local
Con inutul Registrului Special
Consemn general vs. consemn particular
Tipuri de obiective
Utilizare echipamente din dotare
Tipuri de persoane suspecte
Codul de procedura penal
Codul de procedura civil
Tehnici de identificare a suspec ilor
Proceduri de legitimare
Formule de adresare
Codul de conduit al func ionarilor publici
Acte de identitate
Acordul de cooperare dintre guvernele statelor
participante la Cooperarea Economic a M rii
Negre în domeniul combaterii criminalit ii
Organe abilitate cu care se colaboreaz
Tipuri de migran i ilegali
Legisla ia privind sanc ionarea faptelor de
înc lcare a unor norme de convie uire social , a
ordinii *i lini*tii publice
Codul de circula ie rutier
Legisla ia privind protec ia mediului
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Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast: competen sunt urm toarele:
Deprinderi

Cuno(tin'e

Observarea candida ilor în îndeplinirea
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
proces *i/sau produs

test scris
întreb ri orale

Rapoarte de calitate asupra procesului *i/sau
produselor realizate
Portofoliu
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Competen'a: Gestionarea incidentelor de ordine public
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi

Cuno(tin'e

Salveaz persoanele în caz de accidente *i
catastrofe naturale în condi ii de expunere
la stres psihic, noxe *i intemperii, în
colaborare cu organele abilitate reac ionând
cu calm *i eficient în situa ii de urgen
prin în elegerea rapid a contextului *i
aplicarea m surilor de prim-ajutor

Reglement rile privind înfiin area si organizarea
Politiei Comunitare si Regulamentul Cadru

Particip la ac iuni de înl turare a efectelor
unor accidente *i catastrofe naturale in
condi ii de expunere la stres psihic, noxe si
intemperii,in colaborare cu organele
abilitate ac ionând adaptat la situa ia
concret printr-o comunicare eficient cu
cei afecta i.
Depisteaz persoanele care migreaz ilegal,
persoanele disp rute *i cele care se sustrag
urm ririi sau execut rii pedepselor în
condi ii de expunere la risc de agresiune, în
colaborare cu organele abilitate ac ionând
cu vigilen , calm *i eficien
Intervine pentru înl turarea conflictelor
prin modalit i specifice, în condi ii de
expunere la risc de agresiune, conform
cerin elor legisla iei în vigoare ac ionând
cu st pânire de sine, spirit de observa ie *i
decizii rapide *i aplicând procedee de
auto-ap rare adaptate la context
Aplic m suri de asigurare a ordinii *i
lini*tii publice, conform reglement rilor în
vigoare, ac ionând calm *i eficient în
situa iile specifice *i comunicând eficient
scris *i oral.

Hot rârile Consiliului Local
Acordarea primului ajutor
Codul de conduit al func ionarilor publici
M suri specifice de interven ie
Reglement rile privind interven ia de urgen în
caz de dezastre
M suri specifice de interven ie
Echipamente de ap rare si interven ie
Formule de adresare
Limbi str ine – engleza nivel minim
Tipuri de migran i ilegali
Codul de procedura penal
Legisla ia privind regimul armelor si muni iilor
Norme de convie uire social
Respectarea ordinii *i lini*tii publice
Drepturile fundamentale ale omului
Regimul contraven iilor
Codul de circula ie rutier
Echipamente de dirijare trafic
Statutul func ionarului public
Codul de procedura civil

Dirijeaz traficul utilizând echipamentele
specifice pentru dirijarea traficului, prin
comunicare oral *i folosind limbajul
corpului conform cerin elor Codului Rutier.
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Aplic m suri pentru respectarea normelor
privind starea de salubritate *i protec ie a
mediului, a celor privind comer ul stradal *i
a celor privind sta ionarea vehiculelor pe
domeniul public, in condi ii de expunere la
noxe *i intemperii, ac ionând calm *i
eficient în situa iile specifice, comunicând
eficient scris *i oral si colaborând cu
organele abilitate.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast: competen sunt urm toarele:
Deprinderi

Cuno(tin'e

Observarea candida ilor în îndeplinirea
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
proces *i/sau produs

test scris
întreb ri orale

Rapoarte de calitate asupra procesului *i/sau
produselor realizate de c tre candida i
Portofoliu
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Competen'a: Asigurarea protec'iei personale (i a reprezentan'ilor prim riei
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi

Cuno(tin'e

Î*i asigur inuta de serviciu conform
Regulamentului *i a situa iilor concrete din
teren, în perfect stare pentru utilizare
operativ

legisla ia privind înfiin area si organizarea
Poli iei Comunitare si Regulamentul cadru

Asigur protec ia personal împotriva
agresiunii fizice *i în caz de accident, in
condi ii de expunere la risc de agresiune,
stres psihic noxe *i intemperii, conform legii,
cu profesionalism *i adaptat situa iilor
concrete
Înso e*te în echip de 2 persoane
reprezentan ii prim riei în misiuni de control
*i de aplicare a Hot rârilor Consiliului Local,
în scopul men inerii ordinii publice la locul
desf *ur rii ac iunii, colaborând cu ace*tia *i
ac ionând cu aten ie, vigilen *i
responsabilitate

Hot rârile Consiliului Local
Legisla ia privind regimul armelor si muni iilor
Codul de conduit al func ionarilor publici
Modul de utilizare al echipamentelor de autoap rare
Portul uniformei
Utilizarea legitima iei de serviciu
Codul de procedur civil
M suri specifice de interven ie
Drepturile *i libert ile omului
Formule de adresare
Codul de procedur penal
Legisla ia privind administra ia public local
Acordarea primului ajutor
Sanc ionarea faptelor de înc lcare a unor norme
de convie uire social , a ordinii *i lini*tii
publice
Echipamentele de ap rare si interven ie

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast: unitate sunt urm toarele:
Deprinderi

Cuno(tin'e

Observarea candida ilor în îndeplinirea
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
proces *i/sau produs

test scris
întreb ri orale

Rapoarte de calitate asupra procesului *i/sau
produselor realizate de c tre candida i
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Portofoliu
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